
Inicie seu programa de cartões de identifi cação — É rápido, simples e econômico 
A impressora de cartões Datacard® SD160™ proporciona a combinação perfeita de economia, 
segurança e simplicidade para iniciar seu programa de emissão de cartões de identifi cação. Como 
uma extensão de nossa renomada série Datacard® SD, esta impressora de cartões de identifi cação 
oferece a combinação perfeita de tecnologias necessária para imprimir de maneira efi ciente e 
econômica cartões de alta qualidade. Com uma impressão regravável, codifi cação de tarja magnética 
em linha, um recurso único de segurança de impressão ultravioleta (UV) e operação intuitiva, 
a impressora de cartões SD160 possibilita que você atenda a uma ampla gama de requisitos de 
aplicativos de emissão de identifi cação — e, ao mesmo tempo, não o prejudica fi nanceiramente. 

Baixo custo, valor de longo prazo. A SD160 é a escolha mais inteligente para a produção de uma 
ampla variedade de cartões ou crachás de identifi cação, oferecendo fotos de alta qualidade e um 
baixo custo por cartão. Devido ao seu sistema único e econômico, ela pode ser ampliada conforme o 
crescimento de suas necessidades e demandas. 

Confi abilidade comprovada. Nossa plataforma de tecnologia proporciona uma confi ança absoluta, 
e nossa garantia resguarda o cliente por 24 meses. Imprima e personalize cartões coloridos e 
monocromáticos com fotos, gráfi cos e texto de alta qualidade, com quatro cores ou uma única cor. 

Versatilidade e fl exibilidade ideais. A impressora de cartões SD160 oferece impressão de quatro 
cores, monocromática ou regravável, sempre com a efi ciência da passagem única — além de 
codifi cação em linha. É possível codifi car cartões inteligentes (smart cards) e tarjas magnéticas para 
controle de acesso físico ou lógico e autenticação legível de máquina, bem como regravar cartões 
instantaneamente, economizando tempo e custo de reemissão. 

Segurança econômica. Diferente de impressoras de cartões com preço semelhante, este sistema 
inclui opções de tinta UV que imprime uma camada invisível de segurança. Adicione mais camadas 
de segurança através da impressão de logotipos, gráfi cos, fotos, assinaturas e outras informações 
para proteger seus funcionários, instalações e processos.

IMPRESSORA DE CARTÕES DATACARD® SD160TM

PARA INICIANTES E 
ALTO DESEMPENHO

Altamente fl exível e versátil — e 

com recursos integrados que 

melhoram o desempenho — a 

impressora de cartões Datacard ® 

SD160TM é a maneira econômica 

de imprimir cartões para vários 

tipos de aplicações, incluindo: 

•  Identifi cações corporativas

•  Identifi cações para a área de 

saúde

•  Identifi cações para estudantes, 

visitantes ou equipe

•  Cartões de estabelecimentos 

de varejo, hospitalidade e 

fi delidade

• Identifi cações para governo 

local/municipal

• Identifi cações para visitantes



Desenvolva uma solução 
de emissão de cartões 
completa com Entrust 
Datacard
As impressoras de cartões Datacard® 
SD160™ funcionam com o software 
Datacard®, suprimentos certifi cados 
e serviços globais para oferecer uma 
solução de emissão de identifi cações 
que proporciona resultados 
excepcionais.

IMPRESSORA DE CARTÕES DATACARD® SD160TM

*Tipo de fi ta e número de painéis; Y=Amarelo, M=Magenta, C=Ciano, K=preto; T= Inline Topcoat (Acabamento em linha), HQ= Alta Qualidade, IF= Fluorescente.
**As velocidades da impressora vão variar dependendo do tipo da fi ta usada e da imagem sendo impressa.
Observação: as especifi cações estão sujeitas à mudança sem aviso

Datacard e SD160 são marcas comerciais e registradas e/ou marcas de serviço da Entrust DataCard Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Os nomes e 
logotipos nos cartões são fi ctícios. Qualquer semelhança com nomes reais, marcas ou nomes comerciais é mera coincidência. ©2015 Entrust Datacard Corporation. 
Todos os direitos reservados. As especifi cações estão sujeitas à mudança sem aviso.
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Impressora de cartões 
Datacard® SD160™

Impressora de cartões 
Datacard® SD260™

Cartões por hora (até) – Colorido de um lado 150 200

Cartões por hora (até) – Monocromático de um lado 500 830

Impressão de cartão regravável Sim Não

Codifi cação de tarja magnética (opcional) Sim Sim

Codifi cação de Smart Card com contato (opcional) Sim Sim

Codifi cação de Smart Card sem contato (opcional) Sim Sim

Garantia de impressora e cabeçote 24 meses 30 meses

Conectividade USB USB e Ethernet

Driver XPS Sim Sim

Driver da impressora SDK Sim Sim

Fitas para um número limitado de cópias Sim Não

Especifi cações e recursos padrão da impressora SD160

Tecnologia de impressão Direct-to-card por sublimação/transferência térmica de resina

Capacidades de 

impressão

Impressão de um lado, de borda a borda

Capacidade de impressão regravável borda a borda, com quatro cores e monocromática

Texto alfanumérico, logotipos e assinaturas digitalizadas, imagens de código de barras 1D/2D

Combinação/compartilhamento de impressora

Resolução de impressão 300dpi, 256 tons de cor por painel 

Velocidade de 

impressão**

Impressão com quatro cores: até 150 cartões por hora, de um lado (YMCKT*)

Monocromática: até 500 cartões por hora, de um lado (HQ* preto)

Impressão regravável até 14 segundos por cartão

Capacidade de cartões Alimentação automática: entrada de 100 cartões para cartões de 0,76 mm (0,03 pol.); saída 

padrão de 25 cartões

Alimentação manual de entrada de exceção: entrada de 1 cartão

Dimensões físicas C 39,1 cm x L 17,5 cm x A 22,4 cm (15,4 pol. x 6,9 pol. x 8,8 pol.)

Peso 3,7 kg (8,1 lbs)

Conectividade Bidirecional USB 2.0 

Garantias 24 meses de fábrica, 24 meses para cabeçote (sem limite de impressões); Detalhes completos da 

garantia podem ser encontrados no kit de documentos da impressora

Opções da impressora SD160

Codifi cação por tarja 

magnética

Campo que pode ser atualizado

Opção para três trilhas (alta e baixa coercividade) - ISO 7811 

Opção para trilha única - JIS Tipo II

Suporte para formatos de dados padrão e personalizados

Opções de atualização 

do usuário fi nal

Compartimento estendido de entrada para 200 cartões, compartimento estendido de saída para 

100 cartões e trava de segurança 

Kensington para impressoras

SD160TM

A tinta UV oferece uma 

camada invisível de 

segurança extra.

sede corporativa

Telefone: +1 952 933 1223

www.datacard.com

info@datacard.com

•  Impressão de cartão de um lado (simplex) 

•  Impressão colorida, monocromática e regravável

•  Cartuchos de suprimento recarregáveis com rolete de limpeza

•  Compartimento de alimentação automática de 100 cartões e 

compartimento de saída padrão de 25 cartões, com compartimento 

de alimentação automática de 200 cartões e compartimento de 

saída de 100 cartões

•  Suporte da SDK para desenvolvimento de aplicativos de terceiros

•  Painel LCD intuitivo com controles soft-touch

•  Smart Card opcional e codifi cação de tarja magnética

•  Conectividade USB padrão

•  Fitas de impressão para um número limitado de cópias: 

YMCKT, 250 imagens; ymcKT, 650 imagens; opção de 

fi ta UV: YMCKFT, 300 imagens


